
FORRETN!NGSFØRER:

Bt
BESøKSADRESSE:

STORGATA 49,OII2 OSLO
TLF.:22200535

TELEFAX:22 20 29 13 I 22 20 33 63

ÅrxnrcsrtDER:
MANDAG - FREDAG: Kl-. 08.00 - 16 00

SALGSAVDELINGEN:
MANDAC - ONSDAG: KL. 08.00 - 16.00

TORSDAG: KL. 08.00 - 17 00
FREDAG: KL. 08.00 - 14.30

POSTADRESSE:
POSTBOKS 4764 SOFI ENBERG

0506 Ost-o

INNI(ALLING TIL ORDINÆR 
d

GEIYERALFOR,SA]VILING
t996

{{

I BORETTSTAGET

BADEBAKKEN

Årsmelding * Driftsoversikt

'l-r vere på heftel. du trn [l bruk for del renere. f. ekr. ved srlg rv lciligheten



STYRETS OPPGAVI.]R

S§ret slul lede borcttslrgct i semsvrr med lov, vedaehtcr oj vcdlrh i
generelforsrmliogen.

Styret krn treffe vedlek i rllc sekcr med mindrc bcslutningsmyndighclcn

deonom lov eller vedlchicr cr llyttcl til gcrcnlforsrmlingeo.

Noeo ev s§reis viktigstc opptrvcr:

- styret vedlrr budsjett og nodvendige rcgulerioger ev
husleie/fellesu tgi ftel

- styrea foreler bcstilliogcr og rnviscr fehturrer til beteling

- styrea ler bcslutningcr onl bnrl rv midlcr til vcdlitchold og
endre bomiljotilteL

- styrel godkienner nye eodelseiere og bcbendler solorder om
frrmleie, bygningsmessige eodringer ctc.

- slyret behrndler lhgcselrer og vcdtrr eveoluelle rerlrsjooer i foro
rv rdverscl ellcr oppsigcbc ev lciefortoldet

- styret beheodler sloder pl bygaing og melder fre til USBI, orrr

eveotucllc forsihriogssrker.

- styret opparer soo erbeids3ivcr for vrllmesier

S§ret evholder styrcmoaer sl ofte som borrttslrgets rnliggender tilsier dcl.
S§rct slrrl ferc protolroll ovcr sine fortrndliogcr.

INFORMA§ION TIL ANDELSEIER

lnformesjon til endclseierer gis veoligvis ev s§rel og henvendelser bor
ddrfor retles lil s§rret.

USBL bor kontehles direlte når del gielder:
- belrling rv husleie, purringcr, ut}estelse m.m.
- srlg av din bolig
- lrlsering av boligen
- soknrd om boslolte

INNHOLDSFORTEGNELSE

SAKLISTE - GEIIERALFORSA"ULINGEN DEII 11- mars 1996

Anslcr,nrxc FRA sryRET FoR pERToDEN 1995/1996

REVISJONSBERETIIING

DRIFTSOVERSIKT FOR 1995 I,T/NC/TER / BUDSJETT 1996

- Drlftsoverslkt 1995 og budsJert 1996
- Noter til driftsoversikt 1995
- Disponible midler, kommentarer r r.tote 17
- Opplysninger om laget, forsikring m.m. note 18
- Opplysninger om Iagets Iån, note 19
- Opplysnlnger om lellighetene, note 20
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Side 2

BADEBAKKEN BORETTSLAG

Til borettshavcme: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Badebakken borettslag

Tid: Mandag I l. mers 1996 klokken 19.00.

Sted: Fellesrommet, Illaridalsveien 242.

Saksliste:

Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

I Konstituering:

I I Valg av møteleder

I 2 Valg av seketær

I 3 Vdg av to medlemmer til å undertegne protokollen liiurunen med rnøteleder

1.4 Opptak av navnefortegrelse.

I 5 Godkjenning av saksliste.

2. Årsmelding fra styret.

3 Årsoppgiøret:

3 I Driftsoversikt 1995.

32 Budsjett 1996

4 Spørsmål om ansvarsfrihet for styret

5 Godtgiørelse for styret og revisor.

6 Andre saker:

6 I Forslag fra USBL om lelles innkjøp av strøm

1 Yalg

7 I Valg av to medlemmer til styret

7 2 Valg av fem varamedlemmer til styret

7 I Valg av representant til styret i Bjølsen servicesentral

7 4l Vdg av to delegater og to varadelegater til USBL's generalforsanrling 1 ( - '
d\ - wr,r\+

7.5 Valg av valgkomite.

Side 3

Styrets innstilling til sakene som skal behandles på generalforsamlingen:

t. Konstituering: Styrets innstilling til de enkelte postene vil bli fremlagt på generalfor-

samlingen

2. Årsmelding fra styrct: Årsmeldingen følger vedlagt og anbefales taft til etterretning

3. Årsoppgiøret: Driftsoversikt for 1995 med oversikt over eiendeler og gield pr 3l

desember 1995, budsjett for 1996, kommentarbrev fia USBL's forvaltningstinråde og re-

visors beretning følger vedlagl

3.1 Forslag til vedtak Driftsoversilcten for 1995 viser en økning idriftsmidler på

koner 538 286, og anbefales godkjent Fra revisor bekeftes det i denne sarilnen-

heng at alle innteker og utgifter borettslaget har, er medtatt i den frenrlagte drifts-

oversikten.'

3.2 Budsjett for 1996: Budsjettet anbeåles tatt til orientering

4. Spønmål om ansvarsfrihet for styret: Styret foreslås meddelt ansvarsfrihet

5. Godtgiørelse for styrea og revisor: Styret foreslår at det utbetales til kroner 29 000 til

godtgiørelse for styreåret 1995-1996 Revisors honoramota refereres og anbeåles god-

kjent

6. Andre saker: Styrets innstilling til de enkelte postene vil bli fiemlagt på generalfor-

sanrlingen

7. Valg: Valgkomiteens forslag pres€nteres på generalforsarnlingen

I
I

I



Side 4

BADEBAKKEN BORETTSLAG

lnsrel»rtc nARs 1995 - FEBRUAR 1996

Side 5

Økonortti

Der var ikke nødvendig å øke husleien fbr 1996. På grunn av lållet i rentenivået i l99l har

borcllslagets økonottti bedret seg, og vi er nå i en situasjon der vi går rned ovet'skudd I

overskuelig lrerntid bør det derfor ikke være grunn til bekylnring for borettslagets økononri

dersonr ikke rentenivået igjen øker sterkt, eller vi fiir store utbrutseite utgiller Faren lbr store

uforutsette utgifter er imidlertid redusert, ved at borettslagel er blitt nreldt inn i et galantilbnd

mot husleietap, slik at vi i frerntiden vil umgå store tap sonr følge av nlang,lende huslcieinnbe-

taling lra beboere I tillegg ble avsetningen fra byggeregriskapet på kroner 900 622 cndelig

liigjort De frigjorte midlene ble brukt til forsert nedbetaling på lånet i Kreditkasscn noo sorrr

rlledl-ør-te at renten på dette lånet ble satt ned til 7 prosent

Fra I juli vil det bli rnulig å velge mellonr lhst og flytende retrte i Ilusbankeu Dctt litstc rcntort

vil bli værende på det nåværende nivået (7,5 prosent), nrens den flytende renten vil avhengc

av lenten på statsobligasjoner Pr i dag tyder nrye på at den flytende renten vil bli på 5,7

prosent, men dette kan endre seg fort Styret tar sikte på å gå over lia fast til llytcnde rcntc,

og budsjettet for 1996 er satt opp under forutsetning av en rente på 5,7 prosent fbr arrrlct

halvår 1996 I forhold til en rente på 7,5 prosent fører dette lil en irtnsparing av rerlteutgil'1cr

på nær 730 000 kroner på årsbasis, noe som tilsvarer over 8 500 kroner pr leilighet i reduserte

utgifter pr år Denne innspariugen ønsker styret å bruke lil ert lorsert nedbetaling på bor ottsla-

gets §eld Dette vil ha to effekter For det første vil det føre til at gielden vil synke raskcre,

slik at fellesgjelden for hver enkelt beboer vil reduseres For det arrdre vil det lbrc til at

salgsverdien på leilighetene øker Dette er viktig for alle For de sorn ønsker selge vil det gi en

høyere otlsetningsverdi på leilighetene. Dette ser vi allerede: Prisene på de leilighclcno sorn

ble ornsatt amet halvår av 1995 begynner å nærme seg et anstendig nivå Men det er også

viktig for de som har lån på innskuddet for leilighetene sine Når både lellesgielden reduseros

og, salgsverdien på leiligheten stiger, gjør det at bankene vil kunne st:tte ned renten på lånene

disse andelseierne har på sine innskudd

Det er imidlerrid en viss risiko knyttet til å ha llytende rente på Husbanklånet Flvis rertten i

pengernarkedet stiger svært rnye og, svært raskt vil det være lite gunstig å ha et lån urcd

flytende rente Dersom pengenrarkedsrenten derirnot blir værende på det nåværende lrivået et

par år frenrover, noe alt tyder på, vil renten nråtte stige )\ært ntye sertere tbr at borettslaget

skal tape på å gå over til llytcndo rentc nå For å redusere ruuliglteterte lbr tap dcrsorrt dcrt

llytetrde rerrten skulle stige nlye our en dcl år, er det viktig å bruke det vi nå sparer på tetlttsott

rcrrte til nedbetaling av gjeld Dcrsonr vi bruker det vi nå sparcr til å sctte ned huslcicrt, vil crr

Styret har i denne perioden bestått av:

Gunnar Rongen Styreleder

John Rune Kvåle Nestleder

Nazar Hussain Kapur

Tom Christialsen

M Ashraf l$an

Varamedlemmer:

EllenØvergaard

Henny Pettersen

Ceci.lie Pettersen

Bjørg Halvorsen

lnger Fanebust

Representant i Bjølsen Sameie

Grøntansvarlig

Seketær

S§rets arbeid

Styrets arbeid har i første rekke vært konsentrert om den økonomiske driften av borettslaget,

oppfølging av utleieleilighetene og behandling av klagesaker. Styreleder har fungert som

protokollflører, og har holdt løpende kontakt med vaktmester i forbindelse med vedlikehold

og reparasjonsarbeid. Det er også blitt avholdt flere vellykkede dugnader. I tillegg ble det i

løpet av året innført en ordning med betalt trappevask, som har giort at antallet klagesaker er

betydelig redulert i forhold til tidligere år Borettslaget mottok kroner 5.000 fra bydelsadmi-

nistrasjonen tillbygging av gjerder. Det har derfor blitt satt opp gjerde ved garasjeoppkjørse-

Ien og en port ut mot Bergensgata. I løpet av våren vil det i tillegg bli satt opp gierde rundt

plenen på oversiden av Maridalsveien 242 mot Bergensgata og Maridalsveien

To av de faste representantene, John Rune Kvåle og Nazar Hussain Kapur, samt alle varamed-

lemmene er på valg ved generalforsamlingen.
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evcr)t1cll rontcokning otn ct l)ar år litrc til cn slcrl oknrrli i llrsleictt niu vi l)cgynncr å bctale

avdrag lra 1997 Vcd å ncdbctalc gjcld rrir vil vi krrrrrc trrrrlgir ir nrållc rrkc lrtrslcicrr i lrerntiden,

selv orrr nrarkcdsrentcn skulle stige

Ulleie av lcilighetcr og gflrasjeplnsser i boreltslngets cic

Borettslaget eier nå 5 av 84 leiligheter og 2 garasjeplasser Av lcilighclcrrc blc I aldri blc

solgt, og de 4 andre er blitt kjøpt på tvangsauksjon Alle disse leilighetene lcies ut, og

borettslaget har for tiden netto inntekter ved utleie. For spørsmål vedrørende utleieleilighete-

ne eller garasjeplasser, ta kontakt med styreleder.

Forkjopsrctt

Dersorn noen av beboerne ønsker å bytte leilighet, er det viktig å være oppmerksom på de

sorn bor i borettslaget har forkjøpsrett. Dette innebærer at dersom en leilighet blir solgt, kan

beboere tra Badebakken tre inn i det høyeste budet og dermed lii leiligheten uten å ha deltatt i

budrunden Beboere som ønsker å bytte leilighet, bør derfor ta kontakt rned Flusbanken siden

banken for tiden selger flere av sine leiligheter i borettslaget

Bjolsen scrvicesclrtral

Vaktrnesterne ved Bjølsen servicesentral har i tillegg til de faste artrcidsbesøkene to gangcr i

uken, også utført reparasjoner, vedlikehold, snøbrøyting og strøing på en utrnerket måte

Våktnresterne kan treffes på telefon 22-18-31-79 mellom klokken l() og I I alle hverdager

Norrnalt vil vaktmesterne kunne løse, eller svare på henvendelser om de fleste praktiske

problemer, som for eksempel vannlekkasjer og alt som har med nøkler å giøre.

Bonriljø

Styret lrar behandlet alle innkomne klagesaker, og har hatt samtaler nred alle de det har blitt

klaget på Styret behandler alle klager likt, uansett hvem som klager og hvem det klages på

Styret vil igien minne om at husordensreglementet gielder for alle, både de som eier og de

sorl leier: Det skal være ro i leilighetene og på borettslagets ornråde etter klokken 22 00 orn
I

kvelden bet virker som ikke alle har forstått hva dette innebærer: Med «ro i leiligheten»

nrenes det at det at beboere ikke skal bli sjenert av lyd fra andre leiligheter, inkludert lyd fra

rnusikk, høye sarntaler feks i trappeoppgangen, støy fra vasketnaskiner eller lra heisen

(gjelder Maridalsveien 242) Med «ro på borettslagets ornråde» rncnes det at det skal være

såpass stille i gården etter klokken 22.00 at folk skal kunne sove, selv med soveværelsevidue-

Side 7

rue sine åpne Stadige og vedvarende brudd på husordensrcglenlentct kan løre til oppsigclsc av

leielbrholdet Dette gjelder både de sotn eier og de som leier leiliglreter

Det at vi har innført betalt vask av fellesarealene betyr ikke at hver enkelt beboer ikke lenger

har ansvar for å holde oppgangene ryddige, tørke av skoene før de går inn eller tørke opp

etter seg dersom de skitner til svært mye. Dersom det er svært skittent, gør det at det blir

nrer arbeid for de som vasker, slik at våre utgifter til vask av lellesarealene stigdir. Fellesarea-

lene vaskes hver onsdag Alt som står plassert i fellesarealene, som dørmatter, sko, sykler,

barnevogner og lignende skal da være fiernet. Dersom det ikke er fiernet, vil det bli lernet

uten ytterligere advarsler.

Til slutt vil vi også minne om at kjøring i gården eller på gangveien ikke er tillatt.

Bygg og anlegg

Dersom beboere ønsker å pusse opp og male trappeoppgangen i sitt lrus giemom dugnader, vil

styret kunne dekke utgifter til for eksempel maling Det er da viktig at noen tar kontakt nred styret

ogleller va.l«mester før man setter i gang og gjør større innkjøp, slik at vi unngår at det kjopes

dobbelt opp av ting borettslaget eier fra frr eller at det blir kjøpt inn gal type maling

For styret iBadebakken borettslag, Oslo, 17 februar 1996

6_
Cunnar Rongen

styreleder
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Til Generalforsamlingen i
Badebakken Borettslag
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\l,rlL rrrrrrrr.r\ \r,,I. \l,rl\.rrlrrt\' rlI Nr \r\,il, r- I"rIrrrrrr:

REVISJONSBERETNING FOR 1995

Vi har revidert årsopp&iøret for Badebakken Borcuslag [o1!995. fusoppgigrct, som består av

ao66r"Åing, OriftstivlÅifc, oversikt over eiendeler og-gield, og noter, er avgin av borettslagets

styre og fonetningsfØrer.

Vår oppgave er å granske borettslagets ånoppgiør, regnskaper og behandlingen av dels anliggender

for gvrig.

Etter vår mening er å,rsoppgiøret, som viser en Økning i dis-ponible midler på kr 538.286'-' &iort opp

i samsvar med t6v om Uorettstag og Finansdepartementets forskrifter.

.N
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RAPPORT: NYD2

/2 O9OL Badebakken
DATo 31.01.96 KL 1l:50r24
DENNE PERIODE: ].295

SIDE

DRIFTSOVERSIKI

BELøP
1995

BELøP
1994

BUD

1995
BUD

1995

DRIFTSINNTEKTER

HUSLE IE INNTEKTER
LEIEINNTEKTER PARXERINGSANLEGG

f) nnons LETETNNTEKTER
2) rAP - LETETNNTEKTER
3 ) erons DRTETSTNNTEKTER
4 ) ANDEL DRIFTSINNTEKTER
5) nsNtsrNNtrxten
4 ) rulner, RENTETNNTEKTER

SA}.TEIE

SAMEIE

s.168.892-
14.400-
4.954-

90. 4 57-
7.400-

44.408-
76.77t-
l -7 32-

5.409.O15-

9.357
27 .s49

5.205
a2.'rgl
3.500

20.307
58.66s

246.532
373.917
160.741
49. O40

19s.795
3 .241 . 390

r16.461
4. s91.3s1

817.664-

5 . 170. O43-
3.035-
2.423-

80.2 l8
o

48.877-
a4.'r23-
1.191-

5 -230.475-

o
28. OOO

4. OO4

81.941
6. OOO

25.443
62 -97 7

309.928
367 .833
455.244
47.L82

193.148
3.233.O24

r.537
4 .876 .266

474.209-

0
0

139. O00

139. OO0

275.209-

5.170- 5.177-
s- 10-
0 '5-
00
oo
oo

30- 20-
o0

5.205- 5.2L2-

o20
2A 29
47

84 83
44

26 16
59 65

220 240
373 33.1

250 256
69 64

145 153
3.297 2.A26

o1
4.560 4.098

645- 1.114-

o
o

180

180

46s-

SUM INNTEKTER

DRITTSKOSTNADER

5) r.øuNrNcsn oc FERTEPENGER

STYREHONORAR

ARBEIDSGIVERAVG I TT
FORRETN INGSFøRERHONORAR

REVI SJONSHONORAR
7) xourrNceNtnn

FORSIKRINGER
ENERGIKOSTNADER

I) xomruner,a AvcTFTER
9) ngprnes.rot{ER oc VEDLTKEHoLD

I0) enonr DRTEaSKoSTNADER
4)auoet, KostNADER r sArrErE

1l ) peNrec.rpLDsRENTER
12) ANDRE RENIEKoSTNADER

SUM DRIFTSKOSTNADER

RESULTAT EøR FINANSIELLE
INN OG UTBETALINGER

ENDRING

13) eNpnrNc
ENDRING
ENDRING
?

LANGSIKTIGE FORDRINGER/GJELD

øKNING
17) orspoNrslE MTDLER 199s

VARIGE DRIFTS}'IDLER
HusanNrLÅN
ANNEN LANGSIKTIG GJELD

900.622-
0

1 . 180. ooo

0
183
180

363

7 51-

ENDR.LANGSIKTIG FORDRINGER/GJELD 2.19.J74

t \,,,rlrl ll,rrrr ll,rL ll,r llrrrrrrrrrrr l:rr'rrrrrl lrrrrr'rr
l i,,.l.rl l l,,lrr -rr,rrl l l,,rlr il [,,r' i\l! r,l lr.rrrrl I'r'ir rrr,trrrl
I rrrrk I lI lr.rrrx r \I, r R,rrr,r \1,.. \,rr\rl \r,l.iLl' rr ( )'L'
i Il I li'r\rlrr'rrr \Lri r, \ rrxl' tl)rrl \ rrrrlr! lrr rr \'rrll rrnl

\r,\ ,,,,,, lrur. rr lr,,rlllr rrrr llrr.lr rrr \rlr r,rrrrl \1, rrrrr,l

538.286-



USBL

/2 0907
DATO 14.02.95 KL 12:45:23
DENNE PERIoDE: 1295

SPES

RAPPORT3 NYD2B

Badebakken

SIDE
Side I1

Side lO

IFISERTE EIENDELER
OC GJELD

BELøP
1995

RÅPPORTT NYD2B

Badebakken

SIDEUSBL

/2 0901

SALDO
1994

DATO 31.01.96 KL 11:50:53
DENNE PERIODE: 1295

BELøP
1995

SALDO
L994

KORTSIKTIGE 8ELøP

xAssE, BANI(, POSTGIRO
14) nssrAlse LETETNNTEKTER

DEBITORER
IILGODE AV USBL
UTLÅN TIL ANSATTE/STYRET
KORTSIXTIGE FORDRINGER

4) ANDEL oMLøPsttrDLER I PELLESANL.
15) LEILIGITETER I EGET EIE

SI'U OI.ILøPSHIDLER

KORASIKTIG GJELD

FORSKUDDSBETALTE LEIER
XREDITORER
PÅLøPNE RENTER

AVSETNINGER FRA BYGGEREGNSKAPET

DEPOSITUM
IKKE FORFALTE AVDRAG

ANDEL KORTSIKTTG GJELD I SAI'EIE
SUM KORTSIKTIG GJELD

DISPONIBLE UIDLER

13)
16)

4)

2.000
90. 028

1. 200
I . 311. S50

1. OOO-
o

4s. 340
4.000

1.453.118

21.091-
o

762.53s-
o

6. OOO-
4. OOO-

19. 548-
813.174-

639. 944

4.24L
111. 391

l. ooo
1 . 699. 159

o
2-36s

37.115
4. OOO

L.A59.27t

57 -zLO-
1.903-

764.5s4-
900-622-

18. OO0-
4. OO0-

11. 323-
t.757.6L2-

101.659

LANGSIKTIGE BELøP

18) ANLEGGSMIDLER

fOMT/GRUNN

13) BOLIGEIENDOM
ANDELER I SA},IEIER/PARK.ANL.

SUM ANLEGGSMIDLER

19) LANGSIKTIG GJELD
PANAELÅN - HUSBANK

PANTELÅN - IKKE HUSBANK

SUM LANGSIXTIG GJELD

20) INNSKUDDSXAPITAL

ANDELSKAPITAL

LIGNINGSVERDI - EIENDOM:
PANTSIKRET GJELD:
GARANTIANSVARS

oslo, den 31. des 1995/

I styret:

Gunnar Rongen /s/
Nazar Hussain KaPur /s/
Tom Christiansen /s/
John Ruåe Kvå7e /s/

4.6L9.994
79.317.900

165.L24
84.103.018

40. 460. OOO-

2.281.000-
42.741. O00-

40 .a23. L29-

8. 400-

9 - 3AA .942
83 . 568. 129-

0,-

4 .619 .994
ao.2L8.522

L6S. L24
85. OO3.640

40.460.OOO-
3.461.OOO-

43.921.000-

40. a23. I29-

8. 400-

17)

$\'

qp

\
Kj
Di



Side 12
USBL RAPPORT: NOTER

/2 O9OL Badebakken
DATo 30.01.96 KL 15:11319
DENNE PERIODE: 1295

SIDE

NOTER TIL DRIFTSOVERSIXTEN
1995 1994

tl(IfBIfUt+lER: 3 AI|DRE DRI FTS II|NTBf,TER
Andre i-nntekter (8alg rulle vaekeriet) 2.4OO- O

DriftstilBkudd, fra bydelen tiL uteareal 5.OoO- o

STJTI ANDRE DRIETSINI|TEf,TBR ?.4OO- O

I{(TTEIII''IOIBR: 4 AI'DEL IIII{TEKIER, UTGIPTER, EIENDELER (E G'EII' I SN'EII
AIle beløp som i regnskapet refererer til samele gJelder borettslagets andel
i Bjøt8en servicesentral. Ful.Istendig regnskaP med fordeling finnea bakerst i
heftet. Netto koEtet sameiet i 1995 ca kr 148,- pr. Iei]'ighet pr' måned'

llOfBll[ItOlER: 5 RENTEINNTEKTBR

I|CIrBilUUXER: I AI{DRE I,EIEIIfIITEf,TER
cjelder utleie av felleslokale

X(}IENUUHER:2 TrP-LEIEINIITBXTER
Tap Ieieinntekter
Leietap fra avsetning (aveatt i 94)
St,lI TTP - I.EIEINNTEXTER

Se også andre rentekostnader, note nr. 12

Renteinnt. i mellomregning
Renteinntekter husleie
SUX RBIITEINNTBXTER

||(}[ENI'XHER: 6 IøIII|IIIGER (E FERIEPEIIGBR

Lønn til fast ansatte (vaskehjelp)
Påløpne feriepenger
SUII IPNI{INGBR OG FBRIEPEiIGER

NOrEIUI{XER: 7 XOI{TINGEIITER

Kontingenter til NBBL og usBL
SUM KONTINGENTER

144.543 45.218
23s.OO0- 35.OOO
90.457- 80.218

4s.106-
31.665-
76-7'rl-

47.206-
17.3L7-
a1.723-

8.500 0

86? o
9-367 0

IIOTBNUilHER: 8
Renholdsavg ift
Vannavgi ft
Kloakkavgi ft
Fe ier

ROIOIUIIAI,E AVGIFTER

20.307
20.307

108. 147
42.479
99.314

L9't
123.741
373.917

25.443
25.443

105.990
41. 3 18
96.5s2

193
t23.7AL
357 .833

Eiendomsskatt
SIJX KOHHT'NAI,E AVGIETER

I
Feieravg.ilften er ilagt borettBlaget ved en feil fra brann- og feierveeenet'
Beløpet tilbakebetalee i 1996, samen med feieavgift for tidligere år'

Malerarbeid (Christiania Mur- og malerforr') 40'O00

Elektri-kerarb./-utstyr (rep' dørtlf', kontraktor) 4'17O

EIikkenELagerarbeid (gl-assveranda m'm') 9'740
Betongarbeider, reP., vedl.h' O

cartnårarbeid (dugnad. PLanter, komPost etc') 11'O37

Rep. garasjePortser IL'392
MaieriaLer o.I. (maling. trevirke, nøkler) 29'417
Annet vedl.h./rept--bygg/anleg o

ventilasjonsanlegg (servicekontrakt) 3'075
Heieer (åøråPnere, fotoceller. Ieidere, reimer) 51'916

Andre repr./vedl.h.-tekn.anleg o

SUX RAPANASJONER OG VEDLIXEIIOU) 160'741

NofEt{ttolER:9

If(}IENUHXER: 10

ll(rfErIIn4lER: 11
Pantegj.rente Husbank
Pantgj. rente Kreditkassen
St,X PA}f TEGJBLDSREI{TER

Side l3

REPARASJOTIER (E VEDLIKEHOLD

IXDRE DRI FTSKOSTIIåDER

PTXTBG.'BII)SREIITER
3.O34.500

206. 890
3.211-390

o
o

15.665
366. OO0

7.508
5. 840

11 . 091
,24.233j r.oso

L9.326
1.535

1s5.244

10. 113
r.200
1.357

27.4A3
1.531

58
683
160

2.fJ60
5tl9
694
490

o
o

17 -ls2

2.943.3sO
289 -67 4

3.233.O21

475
o
o

t -062
1-53?

Juridiak/teknisk honorar (fortikBrådet) 5oo

Andre tjeneater og honorarer (inkaEso, Rentokil) 9'85O

containårreie/-tøming 1' 35o

Avgift for radio oq tV anlegg 2a'279
ln.ktff"l""t (radiostyring garasjePort) 2'145
Kontorrekvisita 159

Trykk8aker o

Porto 355

Kopiering 611

anåre driftskostn. kontorhold O

Andre ann./markedsføringsko8t' (AftenPosten) 571

BetalingskoEtnader, bank. post 995

Xo.t.. t/f.llesarrangement BRL (dugnad) 377

Diverse kostnad€r (heisavgift) 3'429
SIJTI AIfItRA DRIFTSKOSTTIADBR I9'O4O

Den økte rentekostnaden pA Husbanktånene i 1995 t forhoLd til 1994 skyldes at

det ble kostnadsført et 
-for 

stort beIøP i 1993, elik at kostnaden for t994

ble tilsvarende for Iav. BeløPet for 1995 utgjør 7'5t av 40'460'OOO'-' Dette

"r."ttrr"t 
som budsjettert. Livere rente på rånet i KreditkaaBen skyldea en

kombinaejon av lavere rentesats og ekBtraordinær nedbetaling På l'ånet'

I|('[ENI'XHBR: 12 AIIDRE RENTEXOSTNN)BR

Andre rentekostnader. betaling 676

Morarenter v/forstnket bet. (fra Hugbanken) 583-

Rentekoatnad hu6leie (ikke dekket ved salg') 115'652

ProviajonEkostnader oq gebyrer 716

sUH AXDRE REXTEf,OSTTIADBR 116.116I

I.(}TENUXHER: 13 ENDRING VARIGB DRIFTSHIDI.BR

Siden borettslageL ble bygget har det vært avsatt et beløP fra byggeregn-

akapet på kr 9c]0.622,'eåm skul'l'e dekke en forPliktelae til å oPParbeide

vei. t løpet av 1995 er det avklart at vegen er opparbeidet av oalo vegveaen'

og at borettalaget derfor ikke lenger har noen forPliktelEe' Avsetningen fra
uyggeregnskaPet kan derfor fjerne6 aom kortsiktig gjeld' samtidig redugerea

totalkostnaden ved oppføring av borettslaqet'



Il(,rEilUUXER: 14

Side l4

RESTåIISE I.EI E INIfTETTER
HuEleiere8tansen utvikler eeg i positiv retning, og er i løpet av 1995
redusert med over 21.OOO,-. Ingen leieforhold hadde ved utgangen av 1995

aå høy reetanse at det er noen fare for taP. vi minner ogeå on at boretts-
Iaget er medlem av Boligsamvirket8 fond mot huBleietap, vilket betyr at tap
eom måtte oppstå i aII hovedsak vil bli dekkeE av fondet.

IlOfEtIt tOlER: 15 LEILIGHETER I EGBT EIE
cjelder IeiI. 0016 og 0084 kjøPt i på tvangsauksjon I -92 samt i -93
IeiI.OOo2 o9 0030. Hver leilighet €r kjøPt for kr 1.OOO,-.

T(,IET.UUHER: 16 DESOSITT'TT

Dette er depositum innbetaLt i forbindelse med utleie av borettalagets
Ieiligheter i eget eie.

MlTEillrmlER: 17 DISFONIBT.E I'IDLER
Driftsoverskuddet i 1995 har ført til at laget nå har positive disponible
midler tilsvarende ca 7.600,- pr. Ieilighet. overgkuddet for 1995 ble noe
høyere enn budsjettert. Dette Bkyldes høyere inntekter og lavere forbruk på

noen poster enn hva som var lagt til grunn I budsjettet. Ved at altuaoJonen
rundt de avsatte midler fra byggeregnskaPet ble avklart, gtyrket laget
likviditeten med 9OO.OOO,-. DisBe midlene valgte styret A benyttet tll
ekEtraordinær nedbetaling av gjeld på 1 mitlion kroner. Lagets llkvlditet
er nå god.

Side l5
vilkår for Iasets Iån:

1 - 3. Lån tiL oppføring fra 1988' Fra 1'7'96 vil Husbankens rente
bli fasEsatt med utgangsPunkt i renten På statsobligaajoner' Ennå er det

ikke avklart hva ny rente vil bli, men budsjettet tar utgangsPunkt I 5,7t
Avdragene tøLget fåtgende nedbetalingeplan' Førat.e forfall er 1'4'97'

2tavdragi5år
4tavdragi6år
6t avdrag i 1f år

Lånene vll være nedbetalt i år 2019'

4. Lån til opPføring fra 1989' same vtlkår aom for fån f-f' l.
Avdragene startei 2. termin 1997' Lånet viL være nedbetalt I
år 2o19-

planen, i 2oo8.

NOfE[IJilxBR: 2O LE I LIGHETSOPPLISi ITIGBR

Andelenes størrelae er kr.1oO,- for emtlige leilighetstylEr'

ANt. m"
ANT TOM

ilofEIlrHtlER: 18

Tomt/qrunn l
Kostpris ved kjøp av tomEa. Areat 5.479 n2. gnt-222, bnr.142.
BoI iqeiendom:
KoatpEis for oppføring av bygninger, byggeår 1988. skatte-
takst for eiendomen er kr.2O.O35.OOO,-.
ForBikrinq 3

Borettslagets eiendomer er forsikret på grunnLag av
huseierforsikring med bygningskaBko i UNI storebrand. Polise nr.
30611 79.
PantstilleLser:
Borettslagets eiendoruner er etilt 6om aikkerhet for Pantsikret
gjeld.

I«'TENI'HXER: 19 TÅIIGSIRTIG G'EII)

AI{LEGGSIIIDI,EN

Avdrag Langs.
koatnad gjeld pr,
199s 31.12.9s

Avdrag Rente t
budsj. 31.12.95
1996

6c./? 688.400 319.OOO

63/2 723.AOO 335.OOO

60/2 'r('t .600 394. OOO

63/2 ?83.100 410. OOO

69/2 793.1OO 367.OOO

7212 832.O00 386.OOO

72/2 832.000 396.OOO

69/2 852.300 442 -OOO

74/2 860.700 398-OOO

72/2 891.300 461.100
74/2' 920.OO0 473.OOO

7't/1 971.OOO 450.OOO

a5/3 978.OOO 4s3.O00
77/3* 1.029.900 s2s.oo0
85/3' 1.036.600 s28.OOO

93/3 1. 075.600 498.OOO

93/31 1.134.800 573.OOO

roL/1 1.167.000 541.OOO

LO2/4 1.178.7OO s46.OOO

LO2/4 1.183.800 s48.000
LO3/4 1.187.400 s50.ooo
LOt/3r L.226.LOO 616.OOO

102l4r 1.238.OOO 62l.OOO
LOz/4. l.243.lOO 623.OOO

103/41 1.246.300 625.OOO

703/4r L.246.300 635.OOO

344 . OOO 7s . 600 27 .O24
362.O00 79.sOO 2A.417
374.000 82.100 29-359
391.OOO 86.000 30.751
396. OOO 87 . 100 31 . 141
416.O00 91.400 32.673
416.000 91.400 32.673
426.OOO 93.600 33.4s9
430.O00 94. soo 33.794
445.OOO 97.900 34.992
460.OOO 101.ooo 36-L20
485.O00 106.600 38.112
489.OOO 107.300 38.385
515 . OO0 113. 100 40. 439
5r8.OOO 113.800 40.596
s38.OO0 118.100 42.229
567 . OOO 124. 600 44 . s53
s83.000 128.100 4s.816
s89.000 129.400 45.275
592.000 130.OOO 46.485
s93.O00 130.300 46.6L7
613.OOO 134.600 4A.142
619.OOO 135.900 48.509
621.OOO 136.sOO 48.804
623.000 136.800 48.925
623.OOO 136.800 44.92s

6.4A7 1.473,-
6.A22 3.652,-
7.O48 3.773,-
7.3A2 3.952,-
7.475 4.OO2.-
7.A43 4.L99,-
7.843 4.199,-
8.O32 4.3OO,-
8. 112 4. 343, -
8.400 4.497,-
8.6?1 4.542.-
9.149 4.898, -
9.2L4 4.933, -
9.7O8 s.L97,-
9.769 5.21O,-

10.137 5.427,-
10.698 5.727,-
10.998 5.888,-
11.109 5.947.-
11.159 5.974.-
11.191 5.991, -
11.557 6.L47 ,-
11.659 6-247 ,-
11. ?r5 6.272,-
11.745 6.2A9,-
11.745 6.2ø4,-

xostpris oPPrinn. ca. and. ca' Netto Andel Hugleie
cirka innskudd langs. 9j. andeL rente- omløPa- 1'1'96

31.12.95 Iikn'v kostnad midler

oppr . 9j eld

I
l.Husbanken i 10. ooo. o00

2.tluebanken 13.OOO.O0O

3. Husbanken 13.45O. ooo

4.guebanken 4.OOO.OOO

sum Langsiktig gjefd
Herav ført som kortsiktig gjeld

o 10.ooo.o00

0 13.000.ooo

o 13.460.000

o 4.o00.ooo

50.ooo 7.5

65.000 7.5

57.300 7. s

o 7.5

5.Kreditkasaen 3.600.OOO 1.18O.OOO 2.285.0OO 18O.OOO 7-O

42.74s.OOO
4. O00

carasje fø19er leil. opprinnelig innskudd er inkl' garasje-
innskudd på kr.75.ooo, -.



Side l6

styret vedEok i 1995 å ensidig redueere likningBverdien På borettslaget.
Dette fordi man menEe den fa5tsatte verdien var urimelig høy. Dette kan
tmidlertid bety at Iikningskontoret retter andelseiernea aelvanqivelBer.

HuEleiene er inkl. varmt vann.

Maks ima I riser/orunn

ordningen med maksimalpriser er nå opphevet. Andelseiere kan derfor selge
Bine leiligheter til markedspris.

BT'DSJBTT 1996

BudBjetteE for 1996 står i høyre tallkolonne På første side i
regnskapet. Det er satt opp ut fra kjente endringer av avgifter
og kapitalkostnader, samt styreta vurdering av vedlikeholds-
koetnader. Budsjettet viI gi en økning av dieponible midler
på kr. 7s1.ooo,-.

Leieinntekter
iei.einntektene er opPsatt ut fra nåværende leie på årsbasis.

Lønninger oq feriePenqer
Posten dekker utgifter tiI vaskehjelP. Den er satt oPP

med utgangspunkt. i gjeldende avtale med vaskehjelp.

styrehonorar
Honoraret er satt ut fra en rimelig norm for borettslageta
størrelae. Honoraret er beregnet økt med 3,51 i forhold
ttl fjoråret.

Arbeidsq iveravg i ft
Det betales 14,lt arbeidsgiveravgift av all utbetalt lønn 09
styrehonorar.

Forretn i ng e førerhonora r
Honoraret er uendret fra 1.1.96.

Rev i s i onshonorar
Revisjonehonoraret er uendret i forhold tiI 1995.

Kont ingenter
Bel,øpet ur-g)ør beregnet kontingent til USBL med kr. 15O,- og
til NBBL med kr. 34,- Pr. andelseier. Kontingent tiI Husleie-
fonde! betales i sin helhet av USBL.

Fore ikr inoerl
Prenlegrunnt'aget økes generelt med 10,3t for bygninger.

Enerqikostnader
Denne budsjettpost dekker laqets utgifter til sErøm.
I oslo er kwh-prisen øket fra kr. 43,54 til kr. 44.28 mens

faståvgiften er redusert fra kr. 615.- EiI kr. 43O.-. Iflg.
oalo Energt forventes dette totalt Betts å gi omtrent uendret
energikoBtnadsnivå for forbrukerne i forhold til 1995.

Side 17

Komunale avqift
De enkelte avgifter er vedtatt regulert eom føIger:

vannavgi ft
AvLøpsavgi ft
Renholdsavgi ft
Eiendomsakatts rr )

rr) Eiendomsskatt for boliger betales fra og med 4. året
etter innflytting. EiendomEakatten beregnea fremdeles
etter ? promille av EkattetakBE, men bunnfradraget økes
fra kr. 2s.ooo.- til kr. 112.ooo,- Pr. Ieilighet, noe som

gir relativt store reduksjoner for lagene.

Reparasjoner oq vedli.kehold
slyr"t. vurdering av behovet for vedlikehold av eiendomen
frankomer i budsjettposten. Poaten viL bli komentert av
atyret på generalforsamlingen.

Andre driftskostnader
ara.i"tt"ff"t bygger på tialigere åre utgifter og den kunnBkaP
styret har om aktuelle kostnader aom skaL dekkes under denne
posten.

pantetån er beregnet i overenastemmelge med

Lag med Husbanklån vil få anledning til å

og flytende rente fra 1.7.96. Rentenivået
fra denne dato vil etter alt å døme bLi avklart ved utgangen
av mars 1996. se forøvrig noEe nr. 19 under langBiktl'g gjeld i
driftBoversikten.

ende lånevilkår. se
totøvtLg note nr. 19 i driftBoversikten-

Husleierequlerinq
såfremt låget ikke planlegger større vedlikeholdaarbeid eIIer
på annen måte 9år ut over den oPPaatte budejettratrme, skulle
det ikke være nødvendig å regulere lelene fra 1.7.96.

oslo den 31. desember 1995 / 3f. januar 1995
l4ed vennlig hilsen

os l-o
+ 2,5*
+ 2,5$
+ 5,Ot

O, ot

I
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Side 2O

SAMEIENE PÅ BJØLSEN

Styrets årsmelding for perioden 1995 - 1996

Side 2l

Vi har 01.01 foretatt en lønnsjustering for en av vaktmesterstillingene, og vil i forbindelse med

vårens tariffoppgiør innplassere begge stillingene tariffinessig

Maskinoarken
Vi har ikke foretatt investeringer eller større reparasjoner. I samsvar med styrets

budsjettvedtak for 1995, er det avsatt kr 36.000,- til maskinpark. Den totale avsetningen er nå

på,kr 79.295,-. Arbeidsleder ved sentralen utarbeider nå en prioritert investeringsplan for

maskinparken.

Økonomien i servicesentralen

Servicesentralens regnskap viser totale kostnader pikr799.161,- Dette er noe i overkant av

budsjett (3,5%). De totale kostnadene inkluderer en avsetning til maskinpark Servicesentralens

regnskap er glort opp i balanse. Likviditeten er god.

Innteher fra tilknyttede sameiere

Brochmannsgate 6 (USBS) Kr 52.500,- (vanlig vaktmestertjeneste/ trappevask)

Styret har bestått av

Helene Ofrim
Elisabeth Hagen
Bjørn Olav Utvik
Astrid Blakstad
Bård Kanstad
Ame Jørgensen
Trygve Eriksen
E,llen Øvergaard

leder
nestleder

nestleder
sekretær

Olsengården (til 0l 0l 96)
Olsengården (fra 0l 01.96)
Japan

garasjeansvarlig Grønnegården
nestleder Opsahlgården
styremedlem Turtergården
styremedlem Badebakken

Sameiestyret har som ansvarsområde å administrere driften av de tre sameiene:

I Sameiet Bjølsen Vaktmestertjeneste har som formål å drive vaktmester/ beboertjenester
for tilknyttede sameiere Sameiet står for drift og forvaltning av Bjølsen Servicesentral.

Vaktmestertjenesten er eiet av Sameiet for USBLs Servicesentral - Bjølsen (som består

av de seks USBLJagene) samt Sameiet Sarpsborggt 16, Larviksgt Vel, Idyllen
Borettslag, Brochmannsgt. 6 (eid av USBLs Boligstiflelse) og Kirkens Bymisjon.
Vaktmestertjenesten har en fast serviceatale med UNGBO

2. Sameiet for USBLs Servicesentral - Bjølsen har som formål å organisere og drive
servicesentral som samordner vaktmester/ beboertjenester for tilknyttede borettslag.

I Sameiet eies av borettslagene Japan, Opsahlgården, Olsengården, Turtergården,
Grønnegården og Badebakken. LINGBO er ikke tilknltet som medeier i

servicesentralen men har betdt et innskudd på kr 40.000,-.

3 Bjølsen Garasjesameie har som formål å eie og forvalte garasjeanleggene som ligger i

Turtergården, Olsengården, og lapan. Sameiet eies av de fem borettslagene Japan,

Opsahlgården, Olsengården, Turtergården og Grønnegården.

Sameiestyret har i perioden avholdt møte en gang pr. mnd. Styret har arbeidsgiver og
personalansvar for de ansatte ved sentralen Leder følger opp dette med jevnlig kontakt

Servicesentralen

Arbeidssituasjonen ved servicesentralen

Vi har nå tre faste stillinger ved sentralen Arild Hoffsbakken er arbeidsleder, og har vært

ansatt siden høsten -87. Jon Arild Sæther har vært ansatt siden høsten -91. Bjørn Hagen er

vaktmesterassistent, ansatt 30 timer pr uke.

Sameiet Sarpsborggt 16 Kr 6.300,- (gressklipping/ snørydding)

LJNGBO Kr 9.450.- (vanlig vahmestertjeneste)

Totalt Kr I69.708,-

(UngboJeilighetene ligger i Japan og Turtergrirden)

Larviksgate Vel
Kirkens Bymisjon
Idyllen borettslag

Kr 14.732,- (snørydding og feiing)
Kr 7.166,- (snørydding)

Kt 79.560,- (vanlig vaktmestertjeneste)



Side 22 Side 23

/2 ooto Eidl!.n .ervrce-.€ntrel /2 oolo Bj6r'en "rric'-"ntråI

DRIFTSINNTEKTER

1) eNpne DRTFTsTNNTEKTER
2) RENTEINNTEKTER

SUM INNTEKTER

DRIFTSKOSTNADER

3) r.ølrurucen oc FERTEPENGER
4 ) expne PERSoNALKosTNADER

STYREHONORAR
ARBEIDSGIVERAVGI FT
FORRETN I NGS FøRERHONORAR

REVI SJONSHONORAR
5) roRsrxnrncsn

792.096- 7A1.499- 7't2- 801-
7.058- 4.862- O 3-

799. 163- 788.361- 772- 804-

461.527 471.47A 470 444
15.OO9 14.310 I 14
30.ooo 30.ooo 30 30
73.97L 72.224 72 73
58.993 5A.207 61 59
4.500 5.800 0 5

3. 157 9.331 10 4

77.4t3 59.099 60 70
35.OOO 43.295 36 35

KORTSIKTIGE BELøP

KASSE, BANK, POSIGIRO
DEBITORER
TILGODE AV USBL
utr,Åtr trl ANSATTE/sIYRET

SUH OMLøPSMIDLER

I(ORTSIKTIG GJELD

KREDITORER
ANDRE PÅLøPNE XOSTNADER

SUM I(ORTSIKTIG GJELD

DISPONIBLE MIDLER

3. OOO

o
184.563

2.602-
' 185.060

492-
79.295-
79.787-

LOs -27 4

3. OO0

L2 .327
736 . t62

o
151.489

2 -921-
43.295-
46.2t6-

105 -27 4

6) nnpenesroNER oc vEDLTKEHoLD 3?.584 23.518 25 30
7) nNons DRTFTSKoSTNADER
8) eysernrnc rrL MAsKTNPARK

suM DRTFTSKOSTNADER 799.163 788.361 772 804

RESULTAT FøR FINANSIELLE
INNOGUTBETALINGER O O O O

ENDRING LANGSIKTIGE FORDRINGER/GJELD

øKN ING/ REDUKSJON
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RAPPORT: NYD2B

B jøIsen service-EentraI
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USBL RAPPORT: NOTER

/2 OOIO BjøIsen service-sentral
DATO 29.01.95 KL 16:56:O2
DENNE PERIoDE: 1295

NOTER TIL DRIFTSOVERSII(TEN
DATo 29.01.96 KL 16:55:06
DENNE PERIoDE: 1295

199 5 199 4

BELøP
1995

SALDO
7994

N(}IENI'TOIER: I AXDR.B DRIFTSIilTITEXTER
Inntekter på vaktmestertjen.
Inntekter på kontortjeneste (garaajesameiet)
Andre inntekter (Ekstraarb. Brochmannsgt. 6)
Drift st ilBkudd-eiere,/ inEer .

SU}I TIIDRE DRIFTSINT{TEKTER

[0rBilu]ll{ER: 2 REIfTBITII{TEKTBR
Renteinnt, i mellomreqning
ST'II RENTEINIITEXTER

ilofExlno{ER: 3 IøNIIINGBR (E FBRIEPEIIGER

Lønn til fast ansatEe
Lønn til ek6trahielp (refuejon arb.ktr.)
Annen lønn
Lønn fot overtid
PåLøpne feriepenger
ST'H LøilNINGER (E TERIEPEI'GER

LANGSIKTIGE BELøP

ANLEGGSMIDLER

FELLESANLEGG
SUM ANLEGGSMIDLER

LANGSIXTIC GJELD
ANNEN LANGSIKTIG GJELD

SUM LANGSIKTIG GJELD

673.974
613.974

89s. s00-
895. sOO-

673.974
673.974

89s.500-
895. sOO-

1.69.708-
8. OOO-
3.550-

6 ro. 838-
792 -()96-

7. 068-
7. 068-

402.12L
30. ooo-
9.500

34.41O
4s.49s

46t.527

2.L73
6. 408
s.888

o
1. 540

15. OO9

Il(TfENt XXER: 4 AI{DRE

cruppefors ikr ing
YrkeEekadef orBikring ( under

PERSONALN,OSTIfåIIBR

forsikring i 1994)

15s.699-
7.800-

35. OOO-
584. OOO-

?83.499-

4.462-
4 -ø62-

388.925
o

12. sOO

26.4L1
43.540

4'tl-il'ra 
1

t

2.724
o

7.901
2.300
1.385

14. 31()

til posten "andre

LIGNINGSVERDI - EIENDOM:
PANTSIKRET GJELD:
GAR,ANTI ANSVAR:

a

:

o
o

0

Arbeids tøy
Kurs og studiearb. (ansatEe)
Andre soBiale kosEnader (bedriftshel6etjeneste)
ST'rl AtfDRE PBRSONALKOSTT'ADER

oslo, den 31. des 1995/

I styret:

Helene Ofrin /s/
Arne Jørgensen /s/
Trygve Eriksen /s/
Astrid Blakstad /s/

il(}fENtnlllER: 5 FORI|II.RIT'G
Reduksjonen skyldeB at yrkesskadeforaikringen er flyCtet
personalkostnader. øvrig Premie er innbo, traktor etc.

N(,IBI'IIJIIXER: 5 REPARASJOI|ER (E VBDLIKEHOTI)

Div. utbedring -kontorlok' o.I O

Annet vedr.husl.,renh..utbedr.(telenor handel) 1-954
veier og parkeringsplaaeer o

Materialer o.r' 34'983
Materialer, andre innkjøP 360
Annet vedl. h - / repr --bygg/ anLeq 247
SI,'U REPARASJONER (rc VEDLIf,,EHOI,D 37.584

390
o

4.619
18.173

o
436

23. 614
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IC/rENUI{MER: 7

Side 26

AIIDRE DRI FTSX,OSTIIADER
Husleie (IokaIer og garasjeplaaser)
snømåking og strøing (innkjøp pukk)
Drif tskostn. -traktor/er
Verktøy og driftsmateriell
Innkjøp, lyspærer/lysrør
Porto
Telefon
TeIefon, anEatte/styremedlem
Andre driftskostn. kontorhold (kaffe, baEterier)
Bilgodtgj øre I se
Andre transport-/bilkostnader (drivatoff )
HøEevirksomhet
Kurs for atyrerepresentanter
Gaver
Betalingskostnader, bank. poat
Diverse kostnader (eratatning aykkel m.m. )
SI'X AIDRA DRIFISKOSTilN)ER

-=!l EnNsr *YouNc

Trl ÅrsmØret i
Bjølsen Servicesentral
Oslo

februar 1996

! \lilsiul)iisorle rcr is0rcr

trn(t & \ount 
^SI rllrr. rt,rtr '

llNrl!'l\ iJl I I \r I ll t\. r,l r'.

t li,\,.,,,,,, ,, 1,',rLrl.'i,

l,l ,t ',rrlrilrrilr
l,r\.1 r-rll'rrrrt

2A .4L6
2.916

0
9.446
4.749

323
17.931
3.438

442
2.OL9
2.54't
3.340

o
198
s62

t.o27
77 -113

31.734
o

2.8sO
3.558

o
67L

12 . 093
o

204
3.209

77
o

2.300
2.000

150
240

59.O99

IlqfEilUXXER: I AVSETNIIfG TIL llt.sXItlPtRX.
I samsvar med styrets vedtak for budsjett 1995, er det avgatt kr 35.OOO,-
til framtidig kjøp av ny traktor. Den totale avsetningen er nå pA
kr 79-295,-.

REVISJONSBERETNING FOR 1995

ntral tor 1995 som viser et årsre-sultat på

resultatregnskap og balanse. er avgitt av

vår oppgave er å granske servicesentralens årsoppgiør, regnskaper og behandlingen av des

anliggender for øvig.

StyreS forslag til disponering av årsresultatet tilfredsstiller de krav loven stiller.

sifl fi 'fr :1li'fl iB"'H?# Htil :t ff "
ed god regnskaPsskikk.

Statsautorisert revisor
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BOLIGBYGGELAGET USBL
Storgt. 49 - Tlf. 22 20 05 35
0182 oSLO 1

N9998 / PERSON / TVERAN / tveran

VEDRØRENDE SAK 6.1: FELLES INNKJØP AV STRøM

USBL ønsker å be om føIgende vedtak fra Badebakkens
generalforsamling 11. 03. 96 :

rra) Styret grs fullmakt til å foreta felles kjøp av elektrisk kraft for
andelseierne i borettslaget slik at borettslaget blir sluttbruker.
Borettslaget får i den forbindelse fullmakt til å si opp den enkelte
andelseiers nåværende avtale med E-verket.

b) Borettslaget står valgfritt til å benytte følgende alternativer når
det gjelder betaling/avregning:

Alt.l Borettslaget betaler den felles strømregningen.
Andelseierne blir belastet kostnader til strøm som en del
av husleien med avlesning av den enkeltes strømmåIer med
påfølgende avregning en gang i året.

Alt.z Andelseierens andel av strømleveransen betales a-konto
direkte til borettslagets strømleverandør. Avlesning av den
enkeltes strømmåler med påfølgende avregning og betaling
til borettslagets strømleverandør foretas en gang pr. år.
Borettslaget er også her sltittbruker overfor strøm-
Ieverandør. tr

Saken har vært oversendt styret i borettslaget før generalforsamlingen.
Styret har samtykket i at saken bør tas opp på generalforsamlingen.


